
OzOlnieku2015. gada jūnijs nr. 6 (220)
ar saknēm novadāavīze

Jūnijs ir izlaidumu laiks, kad arī Ozolnieku novada 
skolās smaržoja meijas un vasaras ziedi. 9. un 12. klašu 
audzēkņiem aiz muguras ir satraucošais valsts pārbau-
dījumu laiks, klāt izlaidums! Šogad četras Ozolnieku no-
vada skolas absolvējuši 78 skolēni - 62 pamatskolas 9. 
klasi un 16 Ozolnieku vidusskolas 12. klasi. 

Aizvadīts krāšņs izlaidumu laiks 

15:30 Gājiens no Skolas un Spartaka ielas krustoju-
ma (pulcēšanās plkst. 15:00 ar ziediem un zaļumiem 
ziedu ceļa veidošanai).
16:00 Svētku atklāšanas ceremonija! LLU mācību 
centra zirgu figurālie priekšnesumi, amerikāņu auto 
kluba parāde.
15:00 – 20:00 Radošās darbnīcas, atraktīvas 
izklaides un atrakcijas bērniem un pieaugušajiem, 
Jelgavas Zemessardzes 52. bataljona un Valsts 
robežsardzes ieroču un tehnikas prezentācija.
17:00 Skolēnu Dziesmu un Deju svētku dalībnieku 
koncerts „Nāc gavilēt”.
18:00 Ozolnieku novada talantu koncerts „Brīvā 
skatuve”.
19:00 – 19:30 Valsts robežsardzes kinologu paraug-
demonstrējumi ar suņiem.
19:30 – 20:30 Biedrības „Stiprinieku republika” 
spēkavīru šovs.
20:30 Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvu 
uzvedums - komēdija „Kārlis un Jēkabs novada 
svētkos”
22:30 Grupa „Credo” 
24:00 Svētku uguņošana
00:10 Roberto Meloni un Brazīlijas dejotājas šov-
programmā „ALMA LATINA”
01:10 Rock’n’roll grupa „Keksi” 
02:00 – 04:30 Video nakts ballīte ar Dj Vento
Ieeja bez maksas!

ATPŪTA pie Ozolnieku 
ezera

Brīvdabas koptreniņi 
7:00   Joga –rīta rosme kopā ar  
  Ivetu Jonkus
10:00-11:00 Dinamiskās Pilates 
11:00-12:30 Funkcionālais treniņš 
12:00-13:00 Māmiņu vingrošana 
13:00-14:00 Pilates un strechings 
14:00-15:00 Evitas Maurmanes  grāmatas  
  prezentācija “Dvēseles čuks 
  ti”. Lekcija par apzinātu dzīvi,  
  dvēseles un ķermeņa veselību.
Aktivitātes uz ūdens
10:00-13:00 Kanoe laivas- ekskursija 3h  
  maršruts: Misa – Iecava (ar  
  iepriekšēju pieteikšanos pa  
  tālr. 26400888) 
Citas aktivitātes:
10:00-13:00 Bēbīšu rāpošanas stafete
10:00-15:00 Bērnu radošās darbnīcas
10:00-15:00 Individuālās disciplīnas
10:00-15:00 Mini foto orientēšanās
Organizators – Veselīga dzīvesveida un sporta 
nodaļa, e-pasts: elina.rozite@ozolnieki.lv,  
T. 26870287. Ieeja bez maksas!

Cienījamie Ozolnieku novada iedzīvotāji, iestāžu un 
uzņēmuma vadītāji!

Gājiena noslēgumā Ozolnieku Sporta centra 
stadionā lūdzam pasniegt dāvanu – kolektīva 

priekšnesumu Ozolnieku novadam svētku piecga-
dei (dāvanas formāts – skanošs, klausāms, ska-
tāms, taustāms, garšojams un izdomas bagāts, 

nepārsniedzot 1 minūti). 

Transports novada iedzīvotājiem uz svētkiem:
14:10 Renceles, 14:20 Salgales PP, 14:30 Garozas 
centrs, 14:45 Ānes K/N, 15:00 Branku PC
Pie afišu stendiem - 14.40 Jaunpēternieki, 14:45 
Dalbe, 14:50 Cenas
Pēc svētkiem: 
21:00 un 02:00 no Ozolnieku Tautas nama
Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa 
www.ozolnieki.lv, e-pasts: tautasnams@ozolnieki.
lv, T.26525350, 63050144.

Ozolnieku novada svētki 
„Ar saknēm novadā” 

2015. gada 25. jūlijā „Laiks dāvanām”
Programma 

Ozolnieku Sporta centra stadionā, Stadiona ielā 5

Ozolnieku vi-
dusskolā emocionāli 
krāsaini šogad svinēja 
divus izlaidumus, pa-
laižot savus audzēkņus 
„lidojumā” pretim jau-
niem dzīves izaicinā-
jumiem. Skola devusi 
ceļamaizi dzīvei 31 pa-
matskolas absolventam 
un 16 vidusskolas ab-
solventiem. Skola īpaši 
lepojas ar pieciem 12. 
klases absolventiem, 
kuri mācībās uzrādījuši 
tikai labas un teicamas 
sekmes - Elīnu Černov-
sku, Amāliju Švarckop-
fu, Leldi Gaspersoni, 

Kristeru Kalniņu un 
Artjomu Sausovu, dā-
vājot viņiem īpašu pie-
miņas velti no skolas. 
Visi absolventi dāvanā 
saņēma arī personificē-
tu tējas krūzi ar skolas 
logo. Skolēnu uzrunās 
pedagogiem jaušams 
mīļums: „Skola dau-
dzus gadus mums bijusi 
kā mājas, bet tagad viss 
mainīsies. Skolas pa-
galmā dēstījām ceriņu 
„Mazais Princis”, kas 
atgādinās, ka esam at-
bildīgi par tiem, kurus 
esam pieradinājuši.”

Salgales pamatsko-
lā šogad izlaiduma meijas 
smaržoja jau 20. reizi. Iz-
laidumam skanīgu un svi-
nīgu emocionālo noska-
ņojumu piešķīra Salgales 
Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņu dziedājumi. 
Absolventi silti pateicās 
klātesošajiem: „Mēs esam 
jūsu izlolotie „Kastanīši” – 
brīžam durstīgi, bet mīļi.” 
Starp desmit absolven-

tiem divi z/s „Medņi” sti-
pendiāti – Kims Peradze 
un Intars Dzirkalis. Klases 
audzinātājas absolven-
tiem novēlēja katru dzīvē 
iesākto darbu, grāmatu 
vai mācības vienmēr pa-
beigt līdz galam. Skolas 
direktore Irēna Pauloviča 
sveica absolventus, ģi-
menes un kolēģus, sakot 
paldies par gadiem, kas 
kopīgi pavadīti skolā. 

Garozas pamat-
skolā izlaiduma die-
nu sagaidīja ar iekšēju 
gandarījumu, jo ceļš 
tiek dots jaunam dzī-
ves perioda sākumam. 
Direktore absolventus 
aicināja nostāties uz 
lielām koka pēdām, 
lai sajustu un līdzi no 
skolas paņemtu pa-
matīguma un iekšējas 
stabilitātes sajūtu. Īpa-
šu pateicību saņēma 
9. klases absolventes 
Anastasija Danute 
Bogdānova par skolas 

un Ozolnieku novada 
tēla popularizēšanu 
un Anna Marta Fojta, 
kuras dzejoļi izskanēja 
izlaidumā un novada 
konkursos. Absolventi 
dāvanā saņēma iepriek-
šējos gados uzņemtās 
fotogrāfijas. Izlaidumu 
Garozas pamatskolā 
krāšņi kuplināja skolē-
nu pašpārvaldes veltī-
jums - „Taureņu deja”, 
tautas deju kolektīva 
uzstāšanās un Gata 
Mūrnieka dziedājumi 
ģitāras pavadījumā.

Teteles pamatsko-
las direktore Jeļena Žoide 
15 skolas 9. klašu audzēk-
ņus izlaidumā pavadīja 
ar slavenā miljardiera 
Bila Geitsa atziņām, ka 
visa pamatā ir smags un 
mērķtiecīgs darbs. Peda-
gogi saviem audzēkņiem, 
pasniedzot dāvanā izzi-
nošas grāmatas, katram 
veltīja siltus un perso-
niskus raksturojumus, kā 
arī ceļasomā lika „Laimes 

formulas” sastāvdaļas. Ar 
labām un teicamām sek-
mēm skolu pabeidza 9. A 
klases skolniece Ludmila 
Jaronska. Absolventu 
vidū ir labi sportisti un 
aktīvi starptautisko pro-
jektu dalībnieki. Izlai-
dumā priecēja moderno 
un mūsdienu deju gru-
pas priekšnesumi, kā arī 
pašu absolventu sagata-
votie emocionāli muzikā-
lie priekšnesumi.

Solvita Cukere



jūnijs 2015  3 2 jūnijs 2015   aktualitātesdomes ziņas

jūnija sēdē 
ozolnieku novada 
dome nolēma:

1. Apstiprināt saistošos 
noteikumus 8/2015 „Grozī-
jumi saistošajos noteikumos 
Nr.2/2015 „Par Ozolnieku 
novada pašvaldības 2015. 
gada budžetu””.
2. Apstiprināt Ozolnieku 
novada domes 2014. gada 
publisko pārskatu.
3. Apstiprināt saistošos 

noteikumus Nr.4/2015 
“Nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumi Ozolnieku 
novadā” precizēšanu”.
4. Piešķirt līdzfinansējumu 
Latvijas Bērnu Fonda vasa-
ras nometnēm.
5. Apstiprināt lēmuma pro-
jektu par Ozolnieku novada 
grāmatas izdošanu.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2015.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2015  

„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo, ceturto daļu

Interneta izmantoša-
na arvien vairāk kļūst par 
mūsu ikdienas nepiecieša-
mību – gan informācijas 
iegūšanā, gan saziņā, gan 
dažādu elektronisko pa-
kalpojumu nodrošināšanā, 
tādējādi ietaupot laiku un 
optimizējot mūsu ikdienas 
gaitas. Lai novada iedzī-
votājiem nodrošinātu pēc 
iespējas plašāku piekļuvi 
internetam un iespēju iz-
mantot datortehniku un 
elektroniskos pakalpoju-
mus, pašvaldībā īstenots 
ERAF līdzfinansēts pro-
jekts „Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība 
Ozolnieku novadā ”, ID Nr. 
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/066. Projekta ie-
tvaros izveidoti gan jauni 
publiskas interneta pieejas 
punkti (PIPP), gan esošo 
PIPP bibliotēkās pilnveido-
šana, visos no šiem punk-
tiem nodrošinot bezmaksas 
pieeju bezvadu internetam. 

Katrā no trim Ozolnieku 
novada pagastiem izvei-
dots viens jauns bezvadu 
publiskās piekļuves punkts 
internetam, kas nodroši-
nāts ar datortehniku - Ozol-
nieku novada domes ēkā, 
Ozolnieku pagastā, Salga-
les pagasta pārvaldes ēkā, 
„Vīgriezes” un iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā Ānē, 
Cenu pagastā.

Tādējādi iedzīvotājiem 
visu diennakti nodrošināta 
piekļuve bezvadu interne-
tam, ar pieejas zonu 50 m 

rādiusā. Šajos punktos to 
darba laikā iedzīvotājiem 
ir pieejams dators ar prog-
rammatūru dokumentu 
rediģēšanai, digitalizēto 
dokumentu apstrādei un 
multifunkcionālā iekārta ar 
iespēju digitalizēt un izdru-
kāt A4 un A3 formāta doku-
mentus.

Vienā novada bibliotē-
kā ir pilnveidots esošais 
interneta pieejas punkts, 
bet katrā no tām uzstādī-
tas bezvadu tīkla iekārtas 
ar apraides zonu 50 m, kā 
arī iegādāti jauni datori ar 
programmatūru dokumen-
tu rediģēšanai un digitali-
zētu dokumentu apstrādei 
- Ozolnieku pagasta Cen-
trālajai bibliotēkai, Rīgas 
ielā 29, Cenu pagasta Vainu 
bibliotēkai, Brankās, Parka 
ielā 4, Salgales pagasta Ga-
rozas bibliotēkai, Garozā, 
„Eži”.

Tādējādi novada ie-
dzīvotājiem tiek pa-
plašinātas interneta iz-
mantošanas iespējas un 
nodrošināta piekļuve in-
formācijai un elektroniska-
jiem pakalpojumiem, līdz 
ar to veicināta iekļaušanās 
sabiedrības sociālajos, eko-
nomiskajos un kultūras 
procesos un uzlabota dzīves 
kvalitāte. Projekta kopējās 
izmaksas EUR 31 931,76, 
no tām ERAF līdzfinansē-
jums 85%, jeb EUR 27 142. 

Antra Pošeika, 
Attīstības plānošanas daļas 

vadītāja

Mācību gada noslēgumā 
Teteles pamatskolas parkā ar 
Ozolnieku novada pašvaldī-
bas un Eiropas lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansiālo atbalstu 
tika realizēts projekts, uzstādot 
mūsdienīgu un kvalitatīvu āra 
vingrošanas rīku kompleksu, 
kas paplašina aktīvās atpūtas 
iespēju pieejamību ne tikai 
skolēniem, bet arī vietējiem ie-
dzīvotājiem. Kopējās projekta 
izmaksas – 4834,43 EUR, tajā 
skaitā ELFLA finansējums – 
2700,- EUR. 

 „Pirmos gadus kopā ar 
domubiedriem daudz uzstājā-

mies ar šoviem, raisot interesi 
par ielu vingrošanas kustību. 
Tagad vairāk koncentrējamies 
uz izglītojošo darbu. Sadarbo-
joties ar skolām, vēršam jau-
niešu uzmanību uz veselības 
nostiprināšanu, pasniedzot 
pareizus trenēšanās pama-
tus. Latvijas Ielu vingrošanas 
sporta biedrības filiāles veido-
šanas iniciatīva nāca no bied-
rības valdes, jo nākotnē cerē-
jām, ka tādā veidā būs lielākas 
iespējas piesaistīt Eiropas 
Savienības finansējumu šim 
sporta veidam nepieciešamo 
sporta laukumu iekārtošanai 
un izveidei, kā arī treniņa stie-

ņu izbūvei. Priecājamies, ka 
šodien redzam šo sapņu pie-
pildījumu,” jaunā āra trena-
žiera prezentācijas pasākumā 
stāsta treneris, Latvijas Ielu 
vingrošanas sporta biedrības 
pārstāvis Roberts Naglis.

Teteles pamatskolas di-
rektore Jeļena Žoide papildi-
na: „Roberts sāka vadīt pulci-
ņu pamatskolas pagarinātās 
grupas bērniem. Sākotnēji 
nezinājām, cik liela būs at-
saucība, taču treniņi speciā-
lista vadībā piesaista arvien 
vairāk veselīga dzīvesveida 
piekritējus. ”

R.Naglis cer, ka inventāra 
uzstādīšana Tetelē noteikti 
palielinās sportot gribētāju 
skaitu.

Treniņi tiek organizēti, lai 
viens no otra smeltos idejas 
jauniem vingrinājumiem, tie 
iedvesmo jauniem personī-
gajiem sasniegumiem, palīdz 
pieturēties pie noteikta gra-
fika. Sīkāku informāciju par 
treniņu norisi un ielu vingro-
tāju aktivitātēm var saņemt 
pa tālruni 25944000.

Solvita Cukere

Tetelē jauns aprīkojums ielu 
vingrošanas sporta attīstībai 

I Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
- Noteikumi) nosaka nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu apmēru 
un kārtību, kādā piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļa (turpmāk - No-
doklis) atvieglojumus atsevišķām 
nodokļu maksātāju kategorijām par 
Ozolnieku novada teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu – zemi, ēkām 
un būvēm. 
1.2. Nodokļa atvieglojumu saņē-
mēji ir Ozolnieku novadā deklarē-
tas fiziskas personas un juridiskas 
personas, kuru īpašumā, valdīju-
mā vai lietošanā ir nekustamais 
īpašums Ozolnieku novadā, un 
kas ir Nodokļa maksātāji. 
1.3. Nodokļa atvieglojumi netiek 

piešķirti, ja:
1.3.1. nodokļa maksātājam ir 
Ozolnieku novada pašvaldības 
budžetā ieskaitāmo nodokļu pa-
rāds par iepriekšējiem taksācijas 
gadiem vai nomas maksas parāds 
par nomātu Ozolnieku novada 
pašvaldības īpašumu;
1.3.2. nodokļa maksātājs 
Ozolnieku novada teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu vai tā daļu ir 
iznomājis (neattiecas uz Noteiku-
mu 2.2.1.punktā minēto Nodokļu 
atvieglojumu).
1.4. Ja Nodokļa maksātājam ir 
tiesības saņemt Nodokļa atvieg-
lojumu uz vairāku Noteikumos 
paredzētu nosacījumu pamata, 
Nodokļa atvieglojumu piešķir atbil-

stoši vienam personai vislabvēlī-
gākajam nosacījumam. 
II Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijas un atvieg-
lojumu apmērs
2.1. Papildus likumā „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” noteik-
tiem Nodokļa atvieglojumiem 
sekojošām Nodokļa maksātāju 
kategorijām piešķirami sekojoši 
atvieglojumi no taksācijas gadam 
aprēķinātās Nodokļa summas par 
nekustamo īpašumu (vienģime-
nes vai divģimeņu dzīvojamo 
māju (bez zemes), vai dzīvokļa 
īpašumu), kas ir Nodokļa mak-
sātāja deklarētā dzīves vieta, un 
kurā netiek veikta saimnieciskā 
darbība:

Nodokļa maksātāju kategorijas

2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdi, kuriem nav I šķiras likumisko mantinieku un 
kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu  
2.1.2. pensionāri, kuriem nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī 
nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 
2.1.3. Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji, Afganistānas kara dalībnieki un nacio-
nālās pretošanās kustības dalībnieki 
2.1.4. fiziskās personas, kurām uz taksācijas gada 1. janvāri ir divi bērni vecumā līdz 
18 gadiem, kuri ir deklarēti Nodokļa objektā
2.1.5. fiziskās personas, kuras pašas (vai kopā ar laulāto), vai tās laulātais pilda 
aizbildņa vai audžuģimenes pienākumus 

Nodokļa atvieglo-
juma apmērs
70%

50%

50%

25%

90%

2.2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās Nodokļa summas piešķirami sekojošām Nodokļa maksātā-
ju kategorijām par nekustamo īpašumu – zemi un ēkām:

Nodokļa maksātāju kategorijas

2.2.1. Komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kā arī viņu 
nomnieki (ja nomas līgumā ir noteikts nomnieka pienākums maksāt 
Nodokli) – par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas tiek izmantots vai 
iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai - pakalpojumu sniegšanai 
iedzīvotājiem sporta, kultūras, veselības aprūpes vai izglītības jomā - 
2.2.2. Komersanti, saimnieciskās darbības veicēji un fiziskās per-
sonas, kuras divus gadus pirms taksācijas gada no saviem finanšu 
līdzekļiem investējuši Ozolnieku novada pašvaldības infrastruktūras 
sakārtošanā, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību:
2.2.2.1. ieguldījums no EUR 1500 līdz EUR 4500, taksācijas gadā -
2.2.2.2. ieguldījums no EUR 4501 līdz EUR 7000, taksācijas gadā –
2.2.2.3. ieguldījums no EUR 7001 līdz EUR 14000, taksācijas gadā –
2.2.2.4. ieguldījums vairāk nekā EUR 14001, taksācijas gadā un divos 
nākamajos taksācijas gados –
2.2.3. Komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri savā īpa-
šumā iepriekšējā taksācijas gadā radījuši jaunas darba vietas, kurās 
ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus pastāvīgi nodarbinājuši Ozolnieku 
novada teritorijā deklarētas personas:
2.2.3.1. ja radītas ne mazāk kā 5 jaunas darba vietas -
2.2.3.2. ja radītas ne mazāk kā 10 jaunas darba vietas –
2.2.3.3. ja radītas ne mazāk kā 20 jaunas darba vietas –
2.2.4. Komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri savā īpa-
šumā iepriekšējā taksācijas gada vasaras sezonā ne mazāk kā divas 
nedēļas nodarbinājuši izglītojamos, kas deklarēti Ozolnieku novada 
teritorijā:
2.2.4.1. ja nodarbināti 3-5 izglītojamie -  
2.2.4.2. ja nodarbināti vairāk kā 5 izglītojamie -

Nodokļa atvieglojuma apmērs

50%

25%
50%
70%

70%

25%, bet ne vairāk kā EUR 1200,00
50%, bet ne vairāk kā EUR 2400,00
90%, bet ne vairāk kā EUR 4800,00

25%, bet ne vairāk kā EUR  300,00
50%, bet ne vairāk kā EUR  500,00

2.3. Atvieglojumi 50% apmērā 
no taksācijas gadam aprēķinātā 
Nodokļa par attiecīgajām ēkām 
un būvēm piešķirami Nodokļa 
maksātājiem – Ozolnieku novada 
teritorijā esošas ēkas vai būves 
īpašniekiem, kuri to nodevuši 
ekspluatācijā - par nākamajiem 3 
(trīs) taksācijas gadiem pēc akta 
par būves pieņemšanu ekspluatā-
cijā parakstīšanas.
2.4. Atvieglojumi 50% apmērā no 
taksācijas gadam aprēķinātās 
Nodokļa summas par attiecīgo 
dzīvokļa īpašumu piešķirami 
Nodokļa maksātājiem – Ozolnieku 
novada teritorijā esoša dzīvokļa 
īpašniekiem, kuri noformējuši 
zemesgrāmatā savas īpašum-
tiesības uz dzīvokļa īpašumam 
funkcionāli piesaistītā zemes 
gabala atbilstošām domājamām 
daļām - par nākamo taksācijas 
gadu pēc minēto īpašumtiesību 

noformēšanas zemesgrāmatā.
2.5 Atvieglojumi 90% apmērā no 
taksācijas gadam aprēķinātās 
Nodokļa summas piešķirami tiem 
Nodokļa maksātājiem, kas dek-
larēti citā pašvaldībā un iepriekš 
nav bijuši deklarēti Ozolnieku no-
vadā, - par nākamajiem 2 (diviem) 
taksācijas gadiem pēc pamata 
dzīvesvietas deklarēšanas 
Ozolnieku novadā vai līdz brīdim, 
kad persona maina deklarēto 
dzīvesvietu uz citas pašvaldības 
administratīvo teritoriju.
III Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas 
kārtība
3.1. Nodokļa atvieglojumu piešķir 
uz nodokļa maksātāja motivēta 
iesnieguma pamata, kas iesniegts 
Ozolnieku novada pašvaldībā līdz 
taksācijas gada 1. jūnijam. 
3.2. Nodokļa atvieglojumu piešķir 
par taksācijas gadu, kurā ie-

sniegts Nodokļa maksātāja iesnie-
gums par Nodokļa atvieglojumu. 
3.3. Lai saņemtu Nodokļa atvieg-
lojumu, Noteikumu 2.1.punktā 
minētās personas iesniegumam 
pievieno:
3.3.1. apliecinājumu, ka nekusta-
mais īpašums - Nodokļa objekts 
vai tā daļā netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā;
3.3.2. dokumentus, kas apliecina 
personas atbilstību Noteikumu 
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. 
vai 2.1.5.punktā noteiktajam 
Nodokļa maksātāju kategorijām, 
ja attiecīgā informācija jau nav 
pašvaldības rīcībā un pašvaldībai 
nav iespējams to iegūt.
3.4. Lai saņemtu Nodokļa atvieg-
lojumu, Noteikumu 2.2.punktā 
minētās personas iesniegumam 
pievieno:
3.4.1. dokumentus, kas apliecina 
personas atbilstību kādai no No-

teikumu 2.2. minētajām Nodokļa 
maksātāju kategorijām;
3.4.2. ja Nodokļa atvieglojums 
tiek piešķirts kā de minimis at-
balsts - Komercdarbības atbalsta 
kontroles likumā un uz tā pamata 
izdotajos Ministru kabineta notei-
kumos norādītos dokumentus un 
informāciju. 
3.5. Nepieciešamības gadīju-
mā personai var tikt pieprasīti 
papildus dokumenti informācijas 
precizēšanai.
3.6. Lēmumu par Noteikumu 2.1., 
2.3., 2.4. un 2.5. punktā noteikto 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
pieņem Ozolnieku novada pašval-
dības Finanšu un grāmatvedības 
daļas speciālists. Saskaņā ar 
pieņemto lēmumu Ozolnieku 
novada pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības daļa veic nodokļa 
pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem.
3.7. Lēmumu par Noteikumu 2.2. 
punktā noteikto nodokļu atviegloju-
mu piešķiršanu pieņem Ozolnieku 
novada dome. Saskaņā ar domes 
lēmumu Ozolnieku novada pašvaldī-
bas Finanšu un grāmatvedības daļa 
veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem.
3.8. Lēmumu par atteikumu 
piešķirt Nodokļa atvieglojumu ga-
dījumos, kad personas prasījums 

neatbilst Noteikumiem, pieņem 
Ozolnieku novada pašvaldības 
Finanšu un grāmatvedības daļas 
speciālists.
3.9. Ozolnieku novada pašvaldī-
bas Finanšu un grāmatvedības 
daļas speciālista lēmumu mēneša 
laikā no tā pieņemšanas dienas 
var apstrīdēt Ozolnieku novada 
pašvaldības administratīvo aktu 
strīdu komisijā.
3.10. Ozolnieku novada domes 
lēmumu Administratīvā procesa liku-
mā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

IV Noslēguma jautājumi
4.1. Noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas 
Ozolnieku novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Ozolnie-
ku avīze”.
4.2. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi tiek atzīti 
par spēku zaudējušiem Ozolnieku 
novada domes 2010. gada 9. 
februārī pieņemtie saistošie 
noteikumi Nr.1/2010 “Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi 
Ozolnieku novadā”.
4.3. Noteikumu 3.1. punktā 
norādītais iesniegums Nodokļa 
atvieglojumam par 2015. gadu 
iesniedzams līdz 2015. gada 1. 
septembrim.

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2015
 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi  
Ozolnieku novadā” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti, pama-
tojoties uz likuma „Par pašval-
dībām” 14. panta trešo daļu un 
likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta pirmo, trešo un 
ceturto daļu, un nosaka kārtību, 
kādā tiek piemērota nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi 
atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā. 
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumos tiek 
noteikts, kāda Ozolnieku novadā 
ir nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība 
un nosacījumi, nosauktas nodokļu 
maksātāju kategorijas, kurām 
piešķirami nodokļa atvieglojumi 
un norādīts tām atbilstošo atvieg-
lojumu apmērs un termiņš.  
3.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu 
Saistošie noteikumi samazina 
pašvaldības budžeta ieņēmumus 
no nekustamā īpašuma nodokļa. 
Izmaiņas uz pašvaldības budžetu 
nav iespējams konkrēti precizēt, 
jo tas atkarīgs no nodokļu maksā-

tāju aktivitātes, pieprasot noteik-
tos nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumus. 4.Informācija 
par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā 
Saistošie noteikumi paredz 
uzņēmējdarbību veicinošus 
pasākumus, piešķirot nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumus 
komersantiem, kas sniedz pakal-
pojumus iedzīvotājiem sporta, 
kultūras, veselības aprūpes vai 
izglītības jomā, kas investējuši 
Ozolnieku novada pašvaldības 
infrastruktūras sakārtošanā, un 
kas nodarbina Ozolnieku novada 
iedzīvotājus 
5.Informācija par administra-
tīvajām procedūrām 
 Personām, kuras atbilst saisto-
šajos noteikumos noteiktajām 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu saņēmēju kategori-
jām, jāiesniedz rakstisks iesnie-
gums Ozolnieku novada pašval-
dības administrācijā, pievienojot 
saistošajos noteikumos norādītos 
dokumentus.  
6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

Publiskajās 
vietās bezmaksas 
pieeja bezvadu 
internetam

„Meža dienu” aizsācējs 
1928. gada 12. maijā bija kād-
reizējais valsts prezidents Kār-
lis Ulmanis. Šī tradīcija tika 
atjaunota uzreiz pēc Latvijas 
Neatkarības atgūšanas. „Meža 
dienas” ar stādījumu atjauno-
šanu katru gadu norisinās citā 
vietā, bet šogad 120 jauni koki 
kopīgiem spēkiem, piedaloties 
ap 150 talciniekiem no visas 
Latvijas, iestādīti Ozolnieku 
novadā, Klijēnu ceļā, veidojot 
„Pilsētnieku birzi”. Iniciatīvu 
veidot “Pilsētnieku birzi”, sa-
darbībā ar Ozolnieku novada 
pašvaldību, uzņēmās Latvijas 

Lauksaimniecības universitā-
te (LLU).

LLU Meža fakultātes de-
kāns Dagnis Dubrovskis uz-
sver pasākuma nozīmīgumu: 
„Kopš pagājušā gadsimta 
trīsdesmitajiem gadiem 
„Meža dienu” pasākumi 
norisinājās diezgan vērienī-
gi. “Latvijas Meža dienas” 
kļuvušas par ilggadēju tra-
dīciju, kad dažādās Latvijas 
vietās tiek veidoti īpaši den-
droloģiskie stādījumi. Šogad 
“Meža dienu” noslēguma 
pasākums pirmo reizi nori-
sinājās Ozolniekos, veidojot 

stādījumu Latvijas mežzināt-
nes institūta  “Silava” un LLU 
aģentūras “Meža pētīšanas 
stacija” apsaimniekotajā teri-
torijā 0,7 hektāru kopējā pla-
tībā. Šī ir iespēja atgādināt, 
ka mežs ir Latvijas nacionālā 
bagātība, pievēršot uzmanī-
bu izglītības nozīmei Latvijas 
lauku un mežu ilgtspējīgā ap-
saimniekošanā.”

„Pilsētnieku birzi” veido 
dažādu sugu un formu egļu, 
lapegļu un priežu, kā arī da-
žādu ozolu, kļavu, bērzu un 
citu koku sugas. Pirmo koku 
- sarkanlapu kļavu - birzī 

dēstīja LLU rektore Irina 
Pilvere, Ozolnieku novada 
domes priekšsēdētājs Pēteris 
Veļeckis un Jelgavas pilsē-
tas domes pārstāvis, mež-
saimniecības inženieris Vilis 
Ļevčenoks. Talkā piedalījās 
meža un citu nozaru pār-
stāvji, LLU studenti un dar-
binieki, LLU Meža fakultātes 
studentu biedrības „Šalkone” 
aktīvisti, Ozolnieku novada 
pašvaldības pārstāvji un vi-
dusskolas topošie absolventi. 
Pasākuma noslēgumā tika 
atklāta piemiņas zīme „Pil-
sētnieku birzs”.

Sācies skolēnu ilgi gaidītais 
brīvlaiks, tāpēc atgādinām par 
drošības pasākumu ievēroša-
nu vasarā. Ozolnieku novada 
Izglītības nodaļas metodiķe 
Liene Šmite uzsver: „Vasarā 
bērni un pusaudži lielāko 
dienas daļu pavada pie dabas, 
ūdeņiem, izbrauc uz laukiem 
atpūsties. Jaunākie bērni 
spēlējas rotaļu laukumos un 
piedalās nometnēs, kas saistī-
tas ar dažādām aktivitātēm”. 

Atpūšoties laukos, bērnu 
vecākiem ir jārāda un jāskaid-
ro, kā veicami dārza darbi. 
Tādas darbības kā zāles pļau-
šana, koku zāģēšana, zaru 
smalcināšana nav nododa-
mas bērnu pārziņā. Jārūpējas 
par to, lai zāles pļāvējus un 

citas ierīces bērns nevarētu 
iedarbināt, darba rīkus nolie-
kot bērniem nepieejamā vietā. 
Ja mājas pagalmā ir batuts, 
tam noteikti jābūt aprīkotam 
ar aizsargtīklu. Sastopoties ar 
mājdzīvniekiem, jāatceras, ka 
bērnam ir jādod laiks pierast 
pie viņiem. Laikā, kad bērns ir 
dzīvnieku tuvumā, jānodrošina 
pieaugušā uzraudzība. 

Vasarā bērni vairāk sporto, 
kas ir papildus traumatisma 
risks. Noteikti drošības nolūkā 
jālieto roku un ceļu aizsargi. 
Svarīgi nodrošināt bērnu 
ar aizsargķiveri. Bērniem 
jāatgādina, ka nedrīkst atstāt 
velosipēdu nepieskatītu. 

Pieaugušajiem jācenšas 
pēc iespējas vairāk pavadīt 

laiku ar bērniem, darboties 
kopā, rādot piemēru un aktīvi 
nodarbinot. Spēlējot bumbu, 
labāk izvēlēties laukumu, 
kur nav intensīva satiksme. 
Mājās jārūpējas par to, lai 
bērni ir drošībā - nerotaļājas 
uz palodzes pie vaļēja loga vai 
balkona. Svarīgi izskaidrot, ka 
brīvā laika pavadīšana nepa-
beigtās vai pamestās ēkās ir 
bīstama. Noteikti jāpieskata 
bērni, ja pie mājas atrodas 
dīķis, aizliedzot peldēties bez 
pieaugušo klātbūtnes.

Atcerēsimies, ka mēs, 
pieaugušie, rādām piemēru 
mūsu bērniem. Lai mums 
visiem saulaina un droša 
vasara!

Solvita Cukere

“Latvijas Meža dienās 2015” Ozolniekos stāda „Pilsētnieku birzi”

Gādāsim par bērnu drošību vasarā

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Solvita Cukere



jūnijs 2015  5 4 jūnijs 2015   izglītība

Kā dzirdēts, viena ver-
sija ir, ka pasaule radusies 
no sprādziena Visumā. 
Līdzību varētu saska-
tīt arī, pētot kora „Līga” 
vēsturi. Jaunā diriģente 
Inta Zakenfelde pirmajos 
Baltijas un Ziemeļvalstu 
dziesmu svētkos, kas no-
tika 1995.gada vasarā 
Rīgā, piedalījās ar Jelga-
vas medicīnas darbinieku 
kori „Vita”. Kā tur bija, kā 
nebija, bet 1995.gada ru-
denī daļa no kora „Vita” 
dziedātājiem un diriģente 
Inta nolēma dibināt jauk-
to kori „Līga”. Jautāsiet, 
kāpēc korim tika izvēlēts 
nosaukums „Līga”? Par 
to pastāv divas versijas, 
viena – kora vārds saistīts 
ar mūzikā pastāvošo apzī-
mējumu līga, kas apvieno 
un savieno; otrā – koris 

nosaukts par godu 1995. 
gadā dzimušajai diriģen-
tes meitai Līgai. Citi kora 
nosaukumu saista ar lat-
viešu skaistajiem Līgo 
svētkiem. Uz šādām do-
mām vedina arī kora ka-
rogs, kur dominē šī tema-
tika. Turklāt korī vienmēr 
ir dziedājušas Līgas, vienu 
brīdi pat četras! 

Koris sākotnēji savu 
darbību saistīja ar Jelgavas 
pilsētu, kur mēģinājumi 
tradicionāli noritējuši LLU 
Ekonomikas fakultātē, un 
koris uzstājies dažādos fa-
kultātes rīkotos pasākumos. 
Vēlāk koris kļuvis par Jel-
gavas rajona kori, pārejot 
Glūdas pagasta pārziņā. 
Koris „Līga” kā Glūdas pa-
gasta jauktais koris 2002.
gada jūnijā piedalījās lau-
ku koru skatē – konkur-

sā, kas notika Mazsalacā, 
Raimonda Paula īpašumā 
„Līči”, kur iekļuva finālā un 
ieguva godpilno 2. vietu. Arī 
2003. gada XXV Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkos jauktais koris 
„Līga” pārstāvēja Glūdas 
pagastu. 2004. gadā sa-
darbība ar Glūdas pagastu 
korim beidzās, un koristi 
bija pārdomu procesā, vai 
atkal kļūt par Jelgavas pil-
sētas kori vai meklēt māj-
vietu kur citur. Tad nāca 
piedāvājums no Ozolnieku 
Tautas nama, kurš savukārt 
bija palicis bez kora. 2005. 
gadā sākās stāsts par satik-
šanos ar Ozolnieku novadu, 
kas ilgst jau 10 gadus - pusi 
no kora vēstures. 

Jāatzīmē, ka 19 gadus, 
kopš kora dibināšanas, to 
vadīja Inta Zakenfelde. Šajā 
laikā koris piedalījies visos 
Dziesmu un Deju svētkos 
Latvijā, kā arī 2002. gadā 
ceturtajos Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu Dziesmu 
svētkos Klaipēdā, tāpat da-
žādos koncertos un kon-
kursos. Koris diriģentes va-
dības laikā ieguvis niansētu 
un augstvērtīgu skanēju-
mu. Kora nosaukums savas 
darbības laikā ir saaudzis ar 
dziedājumu kvalitātes līme-
ni, ko apliecina arī iegūtā 
iespēja 2013. gadā piedalī-
ties XXV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un Deju svētku 
Koru karu finālā. 

Šobrīd jauktais koris 

„Līga” ir lepns par iespēju 
nest Ozolnieku novada vār-
du un darboties Ozolnie-
ku Tautas nama mājīgajās 
telpās. Koristi ir pieņēmuši 
pārmaiņas kora dzīvē, kas 
saistītas ar to, ka kora va-
dību kopš 2014. gada pa-
vasara pārņēma divi jauni 
un daudzsološi mūziķi – 
Vilhelms Vācietis un Inese 
Stupele, kuri koristiem ne-
ļauj atslābt un virza pretim 
aizvien jaunām panākumu 
virsotnēm. 

Šķirstot kora vēstures 
lappuses, jāmin, ka jebkurš 
fakts ir svarīgs un dzīvo 
koristu un diriģentu atmi-
ņās. Tikai tad, ja koristi arī 
turpmāk vēlēsies būt kopā 
dziesmā un emocijās, ko tā 
rada, koris dzīvos un pastā-
vēs, bet mēs tiksimies ne 
vienā vien skaistā koncertā 
un jubilejā. 

Paldies visiem par 
skaisti noorganizēto kora 
jubilejas pasākumu 23. 
maijā Ozolnieku Tautas 
namā un Ozolnieku no-
vada pašvaldībai, kas mūs 
atbalstījusi jau 10 gadus!

Līga Menģele-Stillere, kora 
„Līga” dziedātāja

darbīgie un talantīgie novadnieki

13. un 14. jūnijā, pieda-
loties ikgadējā akcijā „At-
vērtās dienas laukos”, ko 
organizē Latvijas Lauku 
Tūrisma Asociācija (LLTA) 
„Lauku ceļotājs” ar LR 
Zemkopības ministrijas fi-
nansiālu atbalstu un sadar-
bībā ar Latvijas valsts me-
žiem,  savas durvis viesiem 
vēra 102 lauku saimniecī-
bas visā Latvijā, piedāvājot 
degustācijas, ekskursijas 
un daudzveidīgas izklai-

des. Ozolnieku novadā 
šogad jau trešo reizi akcijā 
iesaistījās Salgales pagasta 
stādaudzētava „Bētras”, 
kas atrodas meža ielokā, 
netālu no Garozas pamat-
skolas. 

„Bētras” novadniekiem 
zināmas arī kā Grosa ko-
kaudzētava. Jāteic, ka Gro-
su dzimtas vārds, kuri šeit 
saimnieko trīs paaudzes 
kopā, jau kļuvis par atpa-
zīstamu kvalitātes zīmolu. 

„Bētru” saimniekam Arnol-
dam Grosam šogad apritēs 
jau 90, bet ar kundzi Ilgu 
vēl aizvien plāno un vada 
darbus plašajā saimniecī-
bā. Abi, pēc izglītības ag-
ronomi, ilgi strādājuši A/S 
„Pūres dārzkopības izmē-
ģinājumu stacijā”, kur ie-
gūtās zināšanas likuši lietā, 
veidojot un paplašinot savu 
kokaudzētavu. Lielākie pa-
līgi ir viņu trīs bērni un 10 
mazbērni.

Apmeklējuma laikā kopā 
Ivetu un Maiju Grosām bija 
iespēja apskatīt plašo saim-
niecību 6 ha platībā, kur 
tiek pavairoti dažādu šķir-
ņu augļaugu stādi - sākot ar 

ābelēm un beidzot ar krūm-
cidonijām. Apmēram 1 ha 
aizņem bišu augu sējumi, 
kas nodrošina darbu bišu 
dravai. 

Saimniecības apmeklē-
tājus sagaidīja dažādi patī-
kami pārsteigumi - varēja 
“ievingrināt rokas” dažādos 
lauku darbos, acošanā, po-
tēšanā, koku vainagu vei-
došanā. Kopīgi varēja sa-
censties veiklībā, meklējot 
atbildes uz āķīgiem jautā-
jumiem un izvēloties balvās 
stādus vai dažādus pār-
strādes produktus - gardās 
cidoniju sukādes, cidoniju 
sīrupu, ekoloģiskos ābolu 
biezeņus un sulas, kā arī 
apskatīt saimniecības pag-
rabu, kur mājo sikspārņi. 
Bērni ar interesi sacentās 
saimniecībā audzēto augu 
atpazīšanā pēc to ziediem, 
minēja, cik reizes jāpielie-
cas pie katra auga, lai izau-

dzētu viengadīgu stādu. Iz-
rādās, ka viengadīgu kociņu 
aprūpējot, pie tā dārznie-
kam jāpieliecas 20 reizes! 
Saimnieki neskopojās arī ar 
padomiem  un ieteikumiem 
augļkoku audzēšanā. Pie-
mēram, augot lielā noēno-
jumā, jebkuri augļi un ogas 
būs skābāki. Noskaidrojām, 
cik tālu stiepjas koka zari, 
tikpat tālu zem zemes stiep-
jas arī koka saknes, un tas 
jāņem vērā, veidojot stādī-
jumus. „Bētrās” var redzēt 
arī Latvijā augošus persikus 
un aprikozes. Aplūkojot 
koptos stādījumus, var tikai 
apbrīnot saimniecībā strā-
dājošo cilvēku darba  un 
dabas mīlestību, pacietību 
un čaklumu.

Pirms došanās uz „Bēt-
rām” aicinām sazinā-
ties ar Ivetu Grosu, tālr. 
28662847.

Solvita Cukere

„Ozolnieku Avīzes” maija 
numurā bija raksts par Sal-
gales pamatskolas audzēk-
ņu iesaistīšanos starptautis-
kajā matemātikas konkursā 
„Ķengurs”. Arī 60 Ozolnieku 
vidusskolas skolēni no  
2. līdz 11. klasei piedalījās 
šajā konkursā, gūstot labus 
un izcilus rezultātus valsts 
mērogā.

Īpašs prieks un liels 
paldies par darbu šoreiz 
Edgaram Brūniņam (2.b 
klase, skolotāja Anna Sloka), 
kurš ir ieguvis 2. vietu Latvijā 
no 2102 dalībniekiem, kuri 
piedalījās šīs klases grupā. 
Edgaru no 1. vietas šķīra 
vien tikai 1 punkts!  6. klašu 
grupā ļoti augsti rādītāji ir 
Alisei Grētai Baranovskai 
(6.a klase, skolotāja Sigita 
Krauze) – 8. vieta Latvijā no 
1827 dalībniekiem. 7. klašu 
grupā – Arnoldam Lapainim 
(7.a klase, skolotāja Inta 
Raude) – 11. vieta Latvijā no 
1342 dalībniekiem.

Mēs lepojamies ar 
skolēniem, kuri uzdrošinājās 
piedalīties un pārbaudīt 
savas prasmes, zināšanas 
un spējas!

Klāra Stepanova, Ozol-
nieku vidusskolas direktore

Ozolnieku 
vidusskolēnu 
sasniegumi 
matemātikas 
konkursā 
„Ķengurs”

Jauktais koris „Līga” skanīgi svin 
20 gadu jubileju

Mācību gada noslēgumā, 
28. maijā, Ozolnieku no-
vada pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII) „Zīlīte” kolek-
tīvs un bērni aicināja bērnu 
vecākus un viesus kopā ar 
mazajām Laumiņām do-
ties muzikālā ceļojumā uz 
„Laimes zemi”. Krāšņajā 
koncertuzvedumā varējām 
vērot Laumiņu satiktos 
draugus Balonu, Skudriņu, 
Žagatu un Konfekšu dejas, 
ejot cauri Lietus un Ziedu 
valstībām uz lielās jubilejas 
tortes gatavošanu un Dzim-
šanas dienas rokenrolu.

Ozolnieku novada PII 
“Zīlīte” dibināta 1965. gada 
24.decembrī un šogad visa 
gada garumā, organizējot 
dažādas aktivitātes, svin 
savu 50 gadu jubileju, kas 
noslēgsies Ziemassvētkos. 
Rudens pusē būs apskatā-
ma plašāka fotogrāfiju iz-
stāde par iestādes vēsturi. 
PII „Zīlīte” darbojas 8 au-
dzēkņu grupas ar 160 vie-
tām, bet filiāle atvērta 2008. 
gada 1. septembrī, kur dar-

bojas 4 grupas ar 88 vietām 
5 un 6 gadus veciem bēr-
niem. 

„Zīlīti” ilgus gadus veik-
smīgi vadījušas Rasma Bol-
mane un Evija Uzare, ielie-
kot iestādes darbā visu savu 
sirdi un ieviešot daudzus 
jauninājumus, atbilstoši iz-
glītības darba aktualitātēm. 
Evija Uzare no Vācijas kolē-
ģiem atveda Frēbeļa meto-
diku darbam ar pirmsskolas 
vecuma bērniem. Vadītāja 
iestādes darbā praktiski 
iedzīvināja Frēbeļa pamat-
principu, ka tikai caur dar-
bošanos bērns attīstās - „Es 
darbojos un tad es saprotu”. 
Evija Uzare prata kolēģus 
un bērnu vecākus pārlieci-
nāt, ka Frēbeļa pirms trīs 
gadsimtiem paustie uzskati 
ir aktuāli arī mūsdienu pe-
dagoģiskajā procesā.

Kopš 2012. gada 
iestādi un 60 darbi-
nieku lielo kolektīvu 
vada Maira Ezermane. 
No 2008. gada oktobra 
“Zīlītē” uzsākta, arī šodien 

turpinās vācu pedagoga 
Fridriha Frēbeļa (1782 - 
1852) metožu ieviešana 
- uzmanība bērnu praktis-
kai apmācībai un pašap-
kalpošanās iemaņu attīstī-
bai, darbs pakārtots idejai, 
ka cilvēks attīstās ar galvu, 
rokām un sirdi. 

Maira Ezermane „Zīlītes” 
jubilejas gadā dalās pārdo-
mās: „Mūsdienās jo svarīgi 
pedagogam ir būt par skolo-
tāju ne tikai bērniem, bet arī 
sabiedrībai, jo arvien biežāk 
sastopamies ar  ačgārnu iz-
pratni par bērnu audzinā-
šanu, vērtību saglabāšanu, 

mūsdienās ienāk pārpras-
tais humānisms. Audzinā-
šanā disciplīna un brīvība ir 
medaļas abas puses, to sen 
jau teikusi izcilā pedagoģe 
Marija Montesori. Tāpēc tik 
svarīgi ir parādīt un pastās-
tīt, kas attīsta mazu bērnu 
un virza uz priekšu. Savu ie-
spaidu uz bērna attīstību at-
stāj arī jaunās informācijas 
tehnoloģijas, telefoni, plan-
šetes - tas pedagogus uz-
trauc, jo bērna attīstība no-
tiek caur kustību, emocijām, 
sajūtām, praktisko pieredzi, 
bet diemžēl dators  mums 
nespēj to dot! Pirmskola ir 

pats svarīgākais laiks cilvēka 
dzīvē, jo, ko ieliksi līdz 7 ga-
diem, tas būs pamats tālākai 
attīstībai.” 

PII „Zīlīte” pasākumā 
saņēma vairākus video 
apsveikumus no novada 
pašvaldības un Izglītības 
nodaļas, kuri ikdienā rūpē-
jas par pirmsskolas iestāžu 
labklājību. Pasākuma prie-
cīgākais brīdis, protams, 
bija dāvana no audzēkņu 
vecākiem - lielā torte, kas 
tika draudzīgi pa gabaliņam 
sadalīta visiem pasākuma 
dalībniekiem.

Solvita Cukere

„Zīlīte” 50 gadu jubilejā aicina uz 
„Laimīgo zemi”

Ozolnieku Sporta centrs 
jau vairākus gadus piedāvā 
vispusīgas fiziskās saga-
tavotības nodarbības trīs 
vecuma grupās - no 4 līdz 
6, no 7 līdz 9 un no 10 līdz 
13 gadiem, atbilstoši bēr-
nu fiziskās sagatavotības 
līmenim. Nodarbības tiek 
organizētas bērniem, kuri 
uzsāk savas sportiskās gai-
tas, vēlas uzlabot veselību 
un fizisko stāvokli. Jaunākā 
vecuma treniņu grupas 18 
audzēkņi un viņu vecāki 26. 
maijā pulcējās uz atklāto 
treniņnodarbību, kur no-
slēgumā visi bērni saņēma 
medaļas par aktīvu darbo-
šanos treniņos mācību gada 
garumā.

Ozolnieku Sporta centra 
trenere Una Tiliba uzska-
ta: “Bērniem ir nepiecie-
šamas fiziskās aktivitātes 
ne mazāk kā divas stundas 
dienā. Uz treniņiem Ozol-
nieku Sporta centrā bērnus 
gaidām divas reizes nedē-
ļā. Manuprāt, svarīgi, lai 

nodarbības būtu jautras, 
daudzveidīgas un piemēro-
tas vecumam. Lielākie bēr-
ni apgūst arī sporta spēļu 
pamatelementus. Man ir 
prieks par gada laikā kopīgi 
padarīto darbu.”

Uzrunātie audzēkņu 
vecāki ir pateicīgi Ozolnie-
ku novada pašvaldībai par 
sniegto iespēju bērniem 
apmeklēt bezmaksas treni-
ņus, kas ne tikai attīsta fizis-
ki, bet arī veido un audzina 
bērnu personību. Triju mei-
tu – Madaras, Gundegas un 
Margaritas tētis Ziedonis 
Sirvids dalās pārdomās: 
„Bērniem vajag daudz kus-
tēties un sportot. Ar sievu 
uzskatām, ka nepietiek ar 
tām sporta stundām, kas ir 
skolā un pirmsskolā. Mums 
ir ērti, ka nodarbības notiek 
blakus bērnudārzam. Bērni 
šeit stiprina ne tikai fizis-
ko izturību, bet arī attīsta 
ātrumu, veiklību, kustību 
koordināciju, koncentrēša-
nās un domāšanas spējas. 

Meitām šeit patīk un uz 
nodarbībām viņas dodas ar 
prieku. Esam ievērojuši, ka 
bērni mazāk slimo. Sporto-
jam arī ģimenē - skrienam 
krosiņu, peldamies, brau-
cam ar velosipēdiem. Man 
kā volejbolistam ir svarī-
gi, ka šeit bērni apgūst arī 
sporta spēļu pamatelemen-
tus.”

Raimonda mamma Lana 
Janmere uzskata: „Dēls 
treniņus apmeklē pirmo 
gadu. Ģimenē redzam, ka 
mūsu dēls treneres prasmī-
gā vadībā ir apguvis daudz 
jaunus pamatelementus 
un pārvarējis iekšējo ne-
drošību. Arī mājās dēls dod 
priekšroku fiziskām aktivi-
tātēm - rotaļām ar bumbu, 
futbolam.”

Daiva Budvitite, mam-
ma piecgadīgajam Artim, 
priecājas par dēla pirma-
jiem sasniegumiem: „Dēls 
jau otro gadu ar prieku ap-
meklē treniņus un arī mā-
jās atkārto un nostiprina 
treneres vadībā apgūtos at-
tīstošos vingrinājumus, kas 
stiprina visas muskuļu gru-
pas un daudzpusīgi attīsta. 
Man patīk vērot treniņus, 
kur ir domāts par daudz-
veidīgu un interesantu 
darbošanos. Svarīgi, ka šeit 
bērnus māca nepadoties 
pie pirmajām grūtībām un 
iesākto paveikt līdz galam.”

Trenerei Unai Tilibai arī 
vasaras brīvlaikā turpinās 
nodarbības audzēkņiem  - 
divas nedēļas jūnijā un au-
gustā.

Mācību gada 
noslēgumā bērni 
nopelna pirmās 
medaļas Kokaudzētava „Bētras” aicina izbaudīt Latvijas 

lauku burvību
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14. jūnijā jau trešo reizi 
pie Ozolnieku ezera norisi-
nājās triatlona sacensības, 
kas sevī ietver peldēšanu, 
braukšanu ar velosipēdu un 
skriešanu. Šogad Ozolniekos 
pirmo reizi notika 7. posms 
Latvijas kausa izcīņā triat-
lonā. Piecas stundas bērni, 
jaunieši, sievietes un vīrieši 
spraigi cīnījās par medaļām 
un uzvarētāju kausiem.

Salgales pagasta iedzī-
votāju - Orbidānu ģimenes 
mamma Laine stāsta: „Šo-
brīd mūsu ģimenes brīvdie-
nas ir pakārtotas sporta sa-
censībām. Galvenie sportisti 
šobrīd ir abi mūsu dēli – Ja-
roslavs ( 7 g.) un Roberts ( 9 
g.). Roberts jau ir guvis labus 
panākumus, izcīnot Latvijas 
čempiona titulu supersprin-
tā un Baltijas čempionu 
triatlonā. Arī 7. Latvijas kau-

sa izcīņas posmā triatlonā 
abi brāļi Orbidāni izcīnīja 1. 
vietas godalgas katrs savā 
vecuma grupā, bet zēnu 
tēvs – Jaroslavs Orbidāns 
saņēma piemiņas medaļu 
par veiksmīgi līdz galam pie-
veikto triatlona distanci.

Sacensību distance iesā-
kās ar peldējumu Ozolnieku 
ūdenskrātuvē. Sacensību 
sākumā startēja jaunākie 
dalībnieki- zēni un meitenes 
vecumā no 5 līdz 11 gadiem, 
tad jaunieši. Pēc peldējuma 
dalībnieki ātri pārģērbās, 
uzlika numurus un aizsarg-
ķiveres, sēdās uz saviem 
braucamajiem un devās 
velobraucienā pa novadā 
nosprausto trasi. Dalībnieki 
sacensību trasi novērtēja kā 
atbilstošu un interesantu. 
Pēc velobrauciena dalībnie-
ki atgriezās starta vietā pie 

Ozolnieku ūdenskrātuves, 
kur novietoja savus velosipē-
dus un devās pēdējā sacen-
sību posmā – skrējienā ap 
Ozolnieku ezeru. Pēc sacen-
sībām, uzrunājot dalībnie-
kus, izrādījās, ka daudziem 
visgrūtākais posms no tri-
jiem izrādījies tieši skrējiens 
un šajā posmā līderos izvir-
zījās pieredzējušie skrējēji. 

Skrējēju kluba „Ozolnie-
ki” projektu koordinatore un 
sacensību galvenā tiesnese 
Rita Mestere ir gandarīta 
par to, ka sacensībās šoreiz 
piedalījās visa ģimene- 7 cil-
vēki. Meitas - Arta (6 g.) un 
Elza (19 g.), veiksmīgi star-
tējot, izcīnīja pirmās vietas 
savās vecuma grupās. Vidus-
skolas 12. klases absolvente 
Elza Mestere turpinās savu 
sportisko karjeru, studējot 
Sporta pedagoģijas akadē-

mijā un strādājot par 
treneri pirmsskolas 
izglītības iestādē. Bet 
vēl šovasar Elza ga-
tavojas startiem Lat-
vijas Jaunatnes va-
saras Olimpiādē. Pēc 
sacensībām ikviens 
no dalībniekiem bija 
gandarīts par piemi-
ņas medaļu. 

Starp 120 sacensī-
bu dalībniekiem bija 
sastopami daudzi no-
vadnieki, no kuriem 
vairākums Ozolnie-
kos startē jau vairā-
kus gadus. Sacensības 
organizēja biedrība 
„My Papa Agency” 
sadarbībā ar Latvijas 
Triatlona federāciju 
un Ozolnieku novada 
pašvaldību.
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sportskultūra

Šovasar XI Latvijas 
skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētkus gal-
vaspilsētā kuplinās arī 
četri dziedātāju, dejotāju 
un mūziķu kolektīvi no 
Ozolnieku novada.Mācī-
bu gada noslēgumā vien-
padsmit skolēnu koru no 
Jelgavas, kā arī Jelgavas 
un Ozolnieku novadiem 
godam aizvadījuši Latvi-
jas skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētku koru 
konkursa 2 kārtas. Fināla 
konkurss notiks 8. jūlijā 
Rīgā. Ozolnieku vidussko-
las dziedātāji konkursā 
uzrādīja augstu rezultātu. 
B grupā I pakāpi un 43.28 
punktus nopelnīja Ozol-
nieku vidusskolas 5.–9. 
klašu koris diriģentes Rū-
tas Bergmanes vadībā.

„Jau 3 gadus aktīvi ga-
tavojamies  Latvijas sko-
lu jaunatnes Dziesmu un 
deju svētkiem. Ieguldītais 
darbs tiešām ir milzīgs. 
Dziesmu svētku reper-
tuārā ir 23 dziesmas, no 
kurām tad skatē tika dzie-
dātas tikai 3 – obligātā un 
divas izlozes dziesmas no 
svētku repertuāra. Tās ir 
neskaitāmas stundas, kas 
pavadītas nogurdinošos 
mēģinājumos, jo reper-
tuārs nav viegls. Tiešām 
ļoti liels prieks un ganda-
rījums par skates rezultā-
tiem. Milzīgs lepnums par 
dziedātājiem, kuri spēj 
izšķirošā un svarīgā brīdī 
koncentrēties un no sirds 
izdarīt maksimāli labāko. 
Liels paldies Ozolnieku 

novada pašvaldībai par 
piešķirto finansējumu tēr-
pu šūšanai - arī vizuāli ta-
gad esam skaistos tērpos,” 
priecājas diriģente Rūta 
Bergmane. 

Ozolnieku novadu jū-
lijā Rīgā pārstāvēs arī 
Ozolnieku vidusskolas 
folkloras kopa “Knipati” 
pedagoģes Ineses Mičules 
vadībā, kas Latvijas bēr-
nu un jauniešu folkloras 
kopu Zemgales novada 
sarīkojumā - skatē izcīnīja 
iespēju piedalīties Dzies-
mu svētkos. Bet latviskus 
deju rakstus Rīgā, Dau-
gavas stadionā trīs kon-
certos izdejos Ozolnieku 
vidusskolas tautas deju 
kolektīva 40 dejotāji Ievas 
Ziediņas vadībā (1.-3. kl. 
un 3.-7. kl. deju kolektīvi). 
Ieva Ziediņa uzsver: „Uz 
svētkiem dosies aptuveni 
1/3 no visiem dejotājiem, 
kuri ieguvuši 1. pakāpes 
novērtējumu. Izvēloties 
labākos no labākajiem, 
žūrija vērtēja deju kvalitā-
ti, precizitāti un kolektīva 

vizuālo noformējumu.”
Pirmo reizi šogad 

Dziesmu un deju svētku 
atlases skatē piedalījās 
Ozolnieku novada Mūzi-
kas skolas (MS) estrādes 
orķestris, kas savā grupā 
izcīnīja 1. pakāpi ar ie-
spēju piedalīties svētkos. 
Ozolnieku Mūzikas skolas 
direktore Dina Tauriņa 
priecājas par sasniegto: 
”Ozolnieku Mūzikas skolu 
orķestrī pārstāvēs 15 jau-
nie mūziķi vecumā no 10 
līdz 15 gadiem un mums 
pievienojušies arī 3 mūzi-
ķi no Salgales Mūzikas un 
mākslas skolas. Orķestri 
vada Alberts Kekļa. Svēt-
ku koncertos Vērmaņ-
dārzā un „Lido” atpūtas 
kompleksā atskaņosim 
dažādos laikos tautā mī-
lētas un populāras melo-
dijas.”

 Sekosim XI Latvijas 
skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētkiem, kas 
notiks Rīgā no 6. līdz 12. 
jūlijam. 
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Atklātais Ozolnieku boksa 
čempionāts 

Maija pēdejās dienās 
Ozolnieku Sporta centrā no-
risinājās pirmais „Starptau-
tiskais  atklātais Ozolnieku 
boksa čempionāts”. Spor-
tisti sacentās piecās vecuma 
grupās, sadalot 18 medaļu 
komplektus. Četri Ozolnieku 
novada Ānes Sporta kom-

pleksa „Mālzeme” jaunie 
bokseri 82 dalībnieku kon-
kurencē izcīnīja godalgas - 
divas pirmās un divas otrās 
vietas. 

Boksa treneris un sacen-
sību galvenais tiesnesis Alek-
sandrs Knohs novada jauno 
bokseru sniegumu vērtē kā 

labu: „Sporta kompleksa 
„Mālzeme” bokseri ringā iz-
skatījās labi. Pirms diviem 
gadiem Ānē sāka darboties 
Ozolnieku boksa klubs, un 
bija pienācis laiks parādīt, 
ko apguvuši kluba audzēkņi. 
Mūsu sportistu meistarība ir 
ievērojami augusi. Čempio-
nāta pirmo vietu ieguvēji no 
Ozolnieku novada - Markuss 
Tenčs (svara kategorijā 38 
kg) un Artūrs Ivanovs (svara 
kategorijā 48 kg). Markuss 
Tenčs ringā aizvadījis 20 cī-
ņas, bet Artūrs Ivanovs jau 
40. Markuss Tenčs kopā ar 
brāli Dānielu Tenču ar bok-
su nodarbojas vienu gadu 
un  abi, uzlabojot savas pras-
mes, uzrāda labus rezultātus 

boksa  turnīros gan Latvijā, 
gan citās Eiropas valstīs. 
Jāpiebilst, ka Dāniels Tenčs 
pašlaik gatavojas Latvijas 
Jaunatnes vasaras Olimpiā-
dei, kas norisināsies no 3. 
līdz 5. jūlijam Valmierā. Kat-
ras sacensības vairo sportis-
tu pieredzi un cīņassparu. 
Šoreiz bija diezgan spēcīga 
konkurence, daudzas cīņas 
bija līdzvērtīgas un skatā-
mas ar interesi. Novadnieks 
Viktors Kogajs (svara kate-
gorijā 80 kg) iekļuva finālā, 
kur sīvā cīņā tomēr piekāpās 
jelgavniekam Edmundam 
Lindermanim, bet Vadims 
Solovjovs (svara kategorijā 
38 kg) līdzvērtīgā cīņā zau-
dēja Dimitrijam Kovaļovam 

no Rīgas. Abi sportisti iegu-
va 2. vietas savās svara kla-
sēs. Nākamgad ceļot čem-
pionāta prestižu, plānojam 
piesaistīt sportistus - līderus 
no vairāk dalībvalstīm.”

 Jāpiebilst, ka pirmajā 
Ozolnieku novada turnīrā 
piedalījās bokseri no Latvijas 
(Ozolnieku novada, Jelgavas, 
Rīgas, Bauskas un Ventspils), 
Lietuvas (5 komandas), Igau-
nijas (2 komandas) un Polijas 
(1 komanda). 

Treneris A.Knohs patei-
cas visiem, kuri palīdzēja 
noorganizēt turnīru un cer, 
ka boksa čempionāts Ozol-
nieku novadā izvērtīsies par 
ikgadējām sacensībām.

Solvita Cukere

17. jūnija pievakarē, 
rakstnieku Edvarta Virzas 
un Elzas Stērstes mājās “Bil-
lītes”, saglabājot ikgadējo 
tradīciju, māju saimnieces 
– Diāna Jance un Anna Žī-
gure laipni sagaidīja ciemi-
ņus - tuvus un tālus novad-
niekus, kā arī citvalstu viesus 

uz skanīgu Jāņu ielīgošanas 
pasākumu.

Kopā ar sanākušajiem 
viesiem darbojās Dina Liepa 
un Rīgas jauniešu folkloras 
kopas “Kokle” dalībnieki 
vecumā no 4 līdz 18 gadiem. 
Pasākuma viesi kopīgi va-
rēja apgūt Jāņu dziesmu 

repertuāru, piedalīties Līgo 
rotaļās un dejās, kā arī iegūt 
jaunas zināšanas un praktis-
kas iemaņas gadskārtu svēt-
ku svinēšanā. 

Folkloriste Dina Liepa 
stāsta: “Šeit ielīgojam jau 
trešo gadu. “Billītēs” ir īpa-
ša aura, kur patīkami at-

griezties. Lielo ozolu paēnā 
dziesmas un rotaļas iegūst 
pavisam citu – spēcīgu ska-
nējumu. Paldies “Billīšu” 
saimniecēm, kuras kopj lat-
visku vidi un uztur dzīvas 
tradīcijas.”

Pasākuma dalībnieki at-
zīst, ka folkloras kopas “Kok-

le” jaunieši ir stiprs balsts 
dažādos folkloras pasāku-
mos gan kā danču spēlētāji, 
gan arī kā pozitīva noskaņo-
juma uzturētāji. Pasākuma 
dalībnieki folkloras kopas 
danču meistardarbnīcā ar 
milzīgu sajūsmu un azartu 
apguva un izdejoja latviešu 
tradicionālās dejas.

Jaunieši, dodoties mā-
jupceļā, dalījās iespaidos: 
“Tas ir vienkārši lieliski, ka 
varējām sēdēt pagalma vidū, 
pīt vainadziņus un dziedāt. 
Nebijām redzējuši, ka vien-
laikus dažāda vecuma cilvē-
ki tik aizrautīgi var iet rotaļās 
un priecāties no sirds!”

Pēc dziesmu un deju tū-
rēm visi mielojās pie kopīgi 
sarūpēta svētku galda, ap-
spriežot labāko Jāņu siera 
recepti.

Solvita Cukere

“Billītēs” ielīgo kopā ar folkloras kopu “Kokle” Ozolniekos triatlonā uzvaras laurus 
plūc Orbidāni un Mesteri

Skolēni gatavojas Dziesmu 
un deju svētkiem

Divas jūnija vasaras 
brīvlaika nedēļas nemanot 
paskrēja aizraujošās nodar-
bēs kopīgās radošajās darb-
nīcās Ozolnieku vidusskolas 
un Jelgavas 5. vidusskolas 
4. un 5. klases bērniem lat-
viešu un krievu valodu ap-
guves veicināšanas projektā 
„Kopā vieglāk”. 

Ar projekta dalībniekiem 
tiekamies pārgājiena die-
nā Ozolnieku novada Cenu 
pagasta „Caunītēs”, kur 
saimniece Santa Rubene 
skolēniem un pedagogiem 
laipni izrāda skaisti latvis-
kās tradīcijās atjaunoto un 
iekopto lauku sētu un tās 
apkārtni. Abu tautību bērni 
ar aizrautību iepazīst sen-
laicīgos darba-
rīkus, pin no 
kosām skais-
tus taureņus, 
maļ graudus, 
sijā miltus un 
iejauc mīklu 
maizes cepša-
nai. Pēc kopīgi 
paveiktā darba 
turpat bauda 
pusdienas ar 
saimnieces ga-
tavoto zāļu tēju 
un tad metas draiskoties 
piemājas sporta laukumos 
un pārvarēt šķēršļu joslu.

Ozolnieku vidusskolas 
skolotāja Inese Mičule stās-
ta: „Projektā iesaistījāmies, 
lai ieinteresētu bērnus par 
krievu valodu, kuru viņi 
sāks apgūt nākamajā mācī-
bu gadā. Radošās darbnīcas 
pierāda, ka bērni valodu 
vislabāk iepazīst neformālā 
vidē, kopīgi darbojoties, un 

arvien atrod jaunus veidus, 
kā veiksmīgi sazināties.”

Jelgavas 5. vidusskolas 
latviešu valodas skolotāja 
Inna Lonska  uzskata: ” Bēr-
ni valodu veiksmīgi apgūst, 
dzirdot kā blakus sarunājas 
citi bērni. Šajās nedēļās abu 
valodu lietošanu veicinām 
ar sadraudzības spēlēm, 
darba grupām, mākslas no-
darbībām, sportu, profesiju 
dienām un radošām aktivi-
tātēm. Ja bērniem ir intere-
santi, tad mācīšanās notiek 
nemanot.”

Ozolnieku vidusskolas 
direktore Klāra Stepano-
va pauž gandarījumu par 
jauno sadarbības pieredzi: 
„Projektā pārliecinājāmies, 

ka otrās valodas apguves 
veiksmes pamatā ir bērnu 
motivācija un tās attīstīša-
na. Bērniem radījām iespē-
ju arī iepazīt latvisku vidi, 
kultūru un tradīcijas.”

Radošās darbnīcas orga-
nizēja Ozolnieku vidusskola 
un Vikentija Veržbicka vār-
dā nosauktā Jelgavas 5.vi-
dusskolas absolventu un 
draugu biedrība.

Solvita Cukere

Kopīga darbošanās 
veicina valodu apguvi

Ar saspringtu pārbaudi 
mini futbolā un svinīgu no-
skaņojumu noslēdzās Ozol-
nieku novada 6. spartakiāde. 

Pludmales volejbolā 4 
stundu ilgās cīņās 10 koman-
du konkurencē čempionu 
godā tika Gatis Balodis un 
Reinis Trokša ( „Ozokalns” 
). Sudraba medaļas izcīnīja 
Edgars Jusis un Kristaps Ba-
lodis ( „Centrs” ). Par bron-
zas medaļu īpašniekiem kļu-
va Normunds Jusis un Artis 
Danieks ( „Centrs” ). Arī tie, 
kuri palika tālākajās vietās, 
savu varēšanu jau ir pierādī-
juši I. Līgas Latvijas volejbola 
čempionātā, kā arī Schenker 
līgas spēlēs. Vasaras karstā-
kie mači vēl priekšā. Cerēsim, 
ka mūsu sportisti labi startēs 
arī ārpus novada.

14. jūnijā mini futbo-
la turnīrā piedalījās 5 ko-
mandas. Pēc apļa sistēmas 
divos laukumos vienlaicīgi 
komandām bija iespēja mē-
roties spēkiem ar katru no 
pretiniekiem. Visizturīgākie 
izrādījās „Kauguru” vīri, kuri 
spēlējot četras spēles pēc 
kārtas, piekāpās tikai „Ezer-
malām”. Savukārt „Tetelā-
ne” uzvarēja „Ezermalas”, 
bet zaudēja „Kauguriem”. 
Līdz ar to tikai savstarpējās 
spēles rezultāts noteica, ka 
bronza pienākas „Tetelā-
nei”, sudrabs „Kauguriem”, 
bet sensacionāli šogad čem-
pionu godā celta komanda 
„Ezermalas”. Savukārt spar-
takiādes kopvērtējuma līde-
riem „Centra” un „Ozokal-
na” komandām emocionālā 

spriedze pārspēja fizisko, 
līdz ar to arī pienācās tikai 
4. un 5. vietas.

Novada 6.spartakiādes 
astoņu mēnešu sporto-
šanas kopvērtējums ko-
mandas izvietojis sekojošā 
secībā: 1. vietā - „Centrs” 
ar 204 punktiem, 2. vietā 
- „Ozokalns” ar 203 punk-
tiem, 3. vietā „Kauguri” 
ar 198 punktiem, 4. vietā 
„Ezermalas” ar 187 punk-
tiem, 5. vietā - „Salgale” 
ar 180 punktiem. Tālāk ar 
sešām ieskaitēm ierindojās 
„Tetelāne” ar 151 punktu, bet 
7. un 8.vietās ar piecām ie-
skaitēm „Aizupes” un „Bran-
kas”. Pavisam spartakiādē 
uzskaitīti 1484 cilvēkstarti, 
kas no novada iedzīvotāju 
skaita sastāda 14%. Sparta-

kiādes kopvērtējuma svinīga 
paziņošana notiks Ozolnie-
ku novada svētku laikā 25. 
jūlijā. 

Seši novada spartakiā-
des gadi ir pierādījuši, ka šī 
kustība ir dzīvotspējīga un 
vajadzīga, ka iedzīvotāji vē-
las būt kopā, kā arī radināt 

savus bērnus pie aktīva un 
veselīga dzīvesveida. Mēs 
esam gatavi uzklausīt jūsu 
ierosinājumus un turpināt 
radoši strādāt.

Irēna Leitēna, Ozolnieku 
Sporta centra direktora 

vietniece

Noslēgusies Ozolnieku novada 6. spartakiāde
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ziņojumu dēlis

Edvīnu Goldmani
Birutu Rodzi
Rudīti Bišofu
Elmāru Ēvelīti

Margaritu Fominu
Gunti Lindermani

Ainu Māliņu
Jāni Peleni

Andreju Zalcmani
Jeļenu Galvanovsku

Almu Skuju
Dzidru Gruģi

Ivaru Rūdi

Mīļi sveicam 
jūlija jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
JūLIJā ielūdz

 Nektarija Makara gleznu izstāde „Viss dzīvo mirklim…”.  
Gleznas iespējams iegādāties!

 18. jūlijā plkst. 12:00 Ozolnieku novada jaundzimušo bērniņu 
un viņu vecāku sumināšanas pasākums. Ieeja ar ielūgumiem.

aizsaulē  
aizgājuši

Ainārs Everts Grundmanis 2015. g.
Pjotrs Ļitvinovs 1944.g.
Zigmunds Erlics 1947.g.
Vasilijs Siričenko 1934.g.
Valentīna Čistova 1940.g. 
Uldis Galvanovskis 1973.g.
Pjotrs Karandejs 1944.g.
Jāzeps Kašs 1925.g. 

Info: www.ozolnieki.lv/kultura/tautasnams. T. 63050144, 26525350

Datums
06.07.2015

01.07.2015
08.07.2015
15.07.2015
22.07.2015
29.07.2015

Plkst.
10:30

18:30

NOTIKUMS, PASāKUMS
SKRIEŠANAS SERIĀLS “Ielūdz Ozolnieki 2015” 4.posms

Ikgadējs garo distanču skriešanas seriāls „Ielūdz Ozolnie-

ki” notiek 5 seriāla posmos. Distances: 2,2 km, 5km un 

10 km, kā arī distances bērniem, kuri jaunāki par sešiem 

gadiem. Bērni piedalās dažādās simboliskās distanču 

variācijās, sākot no 50m līdz 300m.

KOPTRENIŅI - Skriešanas seriālam “Ozolnieku apļi”

Sporta pasākumi un sacensības 2015. gada JŪLIJĀ

NORISES VIETA un citas PIEZĪMES
Starts:

Ozolnieku sporta centrs

Kontakti:

Juris Bērziņš, T: 26086671

Ozolnieku slēpošanas trase

Kontakti:

Juris Bērziņš, T: 26086671

OzO hallē jūlijā

Ir katram ziedam sava rasas pērle, 
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz. 
Kā gribētos to satvert saules starā 
Un dāvināt to tev no sirds!

Paziņojums par dzīvokļa 
izsoli.  

Ozolnieku novada domes izsoles komisija 
rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma 

Nr.3 (2 istabas, 48.3 m2), kas atrodas Sparta-
ka ielā 1, Brankās, Cenu pagastā,  

Ozolnieku novadā, kadastra  
Nr. 5444 900 0859, tai skaitā tam piesaistīto 
483/3689 kopīpašuma domājamo daļas no 

būves un zemes, rakstisku izsoli ar augšup-
ejošu soli. Izsoles dalībnieki piedāvājums 

var iesniegt no 2015.gada 1.jūlija līdz 
2015.gada 31.jūlija plkst. 8:25 Ozolnieku 

novada pašvaldības kancelejā, Stadiona 
ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 

Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 31.jūlijā 
plkst.8:35, Ozolnieku novada pašvaldības 
zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Mantas 

sākumcena ir EUR 2 000.-. Izsoles dalībnie-
kam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinā-
jums EUR 200.- Ozolnieku novada domes 
kontā Nr.LV72HABA0551001405027, a/s 

„Swedbank”, kods: HABALV2X. Dzīvokļa 
apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš 
piesakoties pa tel. 28628991 pie Gunta Du-
kura. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada 
pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā) darba laikā pie ziņoju-
ma dēļa. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā 

piedāvātā augstākā cena divu mēneša laikā no 
izsoles dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības 

kontā. Kontaktpersona: izsoles komisijas 
priekšsēdētāja Zanda Oša, tel. 63084708, 

e-pasts: zanda.osa@ozolnieki.lv

Paziņojums par dzīvokļa 
izsoli.  

Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko 
nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.10 

(1 istaba, 31,7 m2), kas atrodas Parka ielā 
3, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnie-
ku novadā, kadastra Nr. 5466 900 0888, tai 

skaitā tam piesaistīto 317/22426 kopīpašuma 
domājamo daļas no būves (kadastra apzīmē-
jums 54660010290001) rakstisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles dalībnieki savus 

piedāvājums var iesniegt sākot no 2015.gada 
1.jūlija līdz 2015.gada 31.jūlija plkst. 8:15 

Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, Sta-
diona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 
Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 31.jūlijā 
plkst.8:20, Ozolnieku novada pašvaldības 
zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Mantas 

sākumcena ir EUR 12 800.-. Izsoles dalībnie-
kam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 
EUR 1 280.- Ozolnieku novada domes kontā 
Nr.LV72HABA0551001405027, a/s „Swed-
bank”, kods: HABALV2X. Dzīvokļa apskate 
iespējama katru darba dienu, iepriekš piesa-

koties pa tel. 28628991 pie Gunta Dukura. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties  

www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada 
pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā) darba laikā pie ziņoju-
ma dēļa. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā 

piedāvātā augstākā cena divu mēneša laikā no 
izsoles dienas, tās iemaksu veicot pašvaldī-
bas kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas 
ar pirmpirkuma tiesībām. Kontaktpersona: 

izsoles komisijas priekšsēdētāja Zanda Oša, 
tel. 63084708, e-pasts: zanda.osa@ozolnieki.lv

Masu slidošana ar nūjām
01.jūlijā plkst. 18.00

04. jūlijā plkst. 11.15

05. jūlijā plkst. 12.15

08. jūlijā plkst. 18.00

11. jūlijā plkst. 11.15

12. jūlijā plkst. 12.15

15. jūlijā plkst. 18.00

18. jūlijā plkst. 12.45

19. jūlijā plkst. 12.15

25. jūlijā plkst. 11.15

26. jūlijā plkst. 12.15

18. jūlijā plkst. 18.00

Masu slidošana
04. jūlijā plkst. 13.00

05. jūlijā plkst. 14.00

11. jūlijā plkst. 13.00

12. jūlijā plkst. 14.00

18. jūlijā plkst. 14.30

19. jūlijā plkst. 13.30

25. jūlijā plkst. 13.00

26. jūlijā plkst. 14.00
Laiki var mainīties, lūdzam regulāri 
sekot līdzi ledus noslodzei mājas 
lapā www.ozohalle.lv

kapu svētki OzOlnieku 
nOvada kapsētās
Cenu pagastā
12. jūlijā plkst. 14:00 Dalbes kapsētā 
(Dalbes ev. lut. baznīcā)
12. jūlijā plkst. 16:00 Mušķu kapsētā
23. augustā plkst. 16:00 Skrabu kapsētā

Salgales pagastā
1. augustā plkst.12:00 Katrīnas kapsētā
1. augustā plkst.13:00 Segļu kapsētā
1. augustā plkst.14:00 Lībiešu kapsētā 
8. augustā plkst.12:00 Igauņu kapsētā 
8. augustā  plkst.13:00 Baznīcas kapsētā 
8. augustā  plkst.14:00 Zosēnu kapsētā 
8. augustā  plkst.15:00 Trunnu kapsētā


